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1. Identifikácia a vedenie organizácie  
 

Názov:     Klub prieskumník – Pathfinder, občianske združenie 

Sídlo:     Cablkova 3, 821 04  Bratislava  

Kontakty:     Tel: 02/4342 1360; mobil: 0915-693 872;   

e-mail: klub@pathfinder.sk     web: www.pathfinder.sk 

 

Predseda:    Jozef Plachý 

Podpredseda:    František Kolesár 

Vedenie ekonomického oddelenia: Zdenko Stiskala  

Projektový manažér:   Janka Šolcová  

 

 

2. Poslanie organizácie  

 

Cieľom oz Klub Prieskumník – Pathfinder je dlhodobá kvalifikovaná práca s deťmi 

a mládežou za účelom ich celkového osobnostného rozvoja, vedenia k dôvere Bohu, 

k ľudským právam, slobodám a hodnotným postojom k životu v spoločnosti a to pomocou 

neformálneho vzdelávania.  

Tento cieľ dosahujeme prípravou a realizáciou rôznych aktivít:  

 Výchovných a vzdelávacích kurzov mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich 

a učiteľov detí pre kvalitnú prácu s deťmi a mládežou. 

 Celoživotným vzdelávaním vedúcich základných kolektívov (ZK) pre skvalitňovanie 

ich dobrovoľníckej služby deťom a mladým ľuďom a to aj na medzinárodnej 

úrovni. 

 Vytváraním podmienok pre vznik ZK  a ich finančnej podpory. 

 Oblastnými stretnutiami ZK za účelom spoznávania sa, motivácie a súťažami detí 

v ich vedomostiach a zručnostiach. 

 Oddielovými, oblastnými, celorepublikovými a medzinárodnými zotavovacími 

podujatiami pre deti a mládež. 

 Sprostredkovaním účasti na školeniach iných organizácií pre pracovníkov 

s mládežou. 

 Podporou dobrovoľníckych aktivít organizovaných samotnými mládežníckymi 

vedúcimi. 

 Organizovaním ukážkových podujatí, ktoré umožňujú praktické dobrovoľnícke 

zapojenia mládeže. 

 

mailto:klub@pathfinder.sk
http://www.pathfinder.sk/
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 V priebežnom napĺňaní nášho programu a programu MŠ „Podpora činností 

mládežníckych organizácií“ sme v roku 2017 zamerali  svoju činnosť na pokračovanie v 

realizácii aktuálneho strategického plánu KPP. Ide o strednodobý strategický plán s 

aktualizáciou vzdelávania a výchovy mladých vedúcich a mládežníckych vodcov a to 

pokračovaním programu Áčko s vedúcimi mládežníckych skupín, aj nového programu pre 

teenagerov Z-tko. Z doterajšieho vývoja vzdelávania a výchovy v KPP sme vnímali potrebu 

kvalitnejšie pripraviť našich vodcov, radcov a vedúcich mládeže po osobnostnej stránke, aby 

sme získali zrelších vedúcich a pomohli im nájsť vlastný spôsob zapojenia do ich 

dobrovoľníckej služby. Ich osobnosti následne formujú aj osobnosti detí a mladých ľudí, 

s ktorými pracujú.  

 

 3. Finančné hospodárenie 

 

SKUTOČNÉ PRÍJMY v EUR 

 Dotácia z MŠVVaŠ SR (program PODPORA):  18809.00 

 Dotácia z iných štátnych orgánov:    0.00 

 Členské príspevky:      1707.00 

 Úroky z vkladov:      2.00 

 Ostatné príjmy:      71709.00 

PRÍJMY CELKOM:       92227.00 

 

SKUTOČNÉ VÝDAVKY v EUR 

        Celková suma výdavkov          Z toho hradené z dotácie MŠVVaŠ SR 

Mzdy, platy:     0.00     0.00 
Poistné a príspevky:    0.00    0.00 
Tovary a ostatné služby:   91060.00   18809.00  
  
z toho: 

 – reprezentačné výdavky:  0.00    0.00 

 – odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru: 0.00  0.00 

 – bežné transfery:   0.00    0.00 

 

VÝDAVKY CELKOM:   91060.00   18809.00 
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4. Napĺňanie misie a strategických cieľov  

 

A. VIESŤ A REALIZOVAŤ EFEKTÍVNY MANAŽMENT OZ 

 

     Realizovali sme spoločné rozhodovanie v riadení oz KPP prácou členov zvoleného výboru 

(získavanie podnetov, spolurozhodovanie, oboznamovanie s výsledkami jednaní ai.) a okrem výborov 

sme zrealizovali v roku 2017 oblastné stretnutia vedúcich, ktorí formulovali a realizovali svoje 

požiadavky, návrhy, zlepšenia.  

 

 

 

 

V rámci prerozdelenia úloh a kompetencií sme začali s tvorbou profilu a náplne členov 

riadiaceho výboru, vytvorili sme tím a tvoríme prieskumný nástroj, do prieskumu budú zapojení 

doterajší členovia výborov z rôznych funkčných období. V rámci jasných pravidiel hodnotenia 

strategického cieľa sme vytvorili systém zbierania spätnej väzby a hodnotení po každej aktivite KPP, v 

roku 2016 sme zrealizovali aj okrúhle diskusné stoly s mladými a v rámci snemu sme zrealizovali zber 

informácií a hodnotení formou veľkého dotazníkového zberu od členov a členiek na základe čoho 

bola spracovaná správa o aktuálnej situácii v oz KPP. V roku 2017 plánujeme dokončiť profil člena 

riadiaceho výboru, štandardizovať spätno-väzbové a hodnotiace dotazníky. Tiež zozbierať materiál a 

výpovede potrebné pre nastavenie strategického plánovania na ďalšie roky. 

 

 

B. UDRŽAŤ MNOŽSTVO A KVALITU PONÚKANÝCH VOĽNO-ČASOVÝCH AKTIVÍT PRE DETI A MLÁDEŽ 

  

 Udržali sme pravidelnú a systematickú činnosť s kolektívmi detí a mládeže v rámci rôznych 

miest SR. V roku 2016 sme zaznamenali nárast počtu aktivít organizovaných mladými vedúcimi, 

pretože tí realizovali viac ako 40 nových aktivít pre deti v rámci absolvovania kurzu radcov. Naviac 

sme zrealizovali 1krát celoslovenskú vedomostnú biblickú súťaž, do ktorej sa zapojilo 129 detí a 

mladých ľudí. Na základe dobrých skúseností s programom Z (teeneger) na východe Slovenska sa táto 

aktivita začala realizovať aj na západe. Pripravovali a zrealizovali sme 10-dňový celoslovenský letný 

tábor pre oddiely KPP s indiánskou tematikou s účasťou 180 účastníkov. 

V roku 2017 plánujeme zachovať realizáciu všetkých zabehnutých akcií pre deti a mládež 

(Múzičky, OSP, MTM, mládežnícke bohoslužby, PSE, víkendovky, tábory, výstup na Východnú 

Vysokú), ale aj podporiť pokračovanie biblickej súťaže detí 2.ročníkom a to aj s rozšírením na mládež, 

ďalej pripraviť a zrealizovať medzinárodný česko-slovenský letný tábor pre deti a vytvoriť nové 

podporné stretnutia pre lídrov mládeže a i. 
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Štatistiky podujatí za rok 2016.  

 

Typ 

podujatia:  

Počet 

dotovaných 

z MŠVVaŠ 

SR:  
Počet 

spolu

:  

Počet účastníkov na 

podujatiach:  
Počet 

účastníkov 

na všetkých 

podujatiach

:  Áno

:  

Nie

:  

Na 

dotovaných

:  

Na 

nedotovaných

:  

Iné:  1  0  1  78  0  78  

Informačné 

aktivity 

(kampane, 

festivaly aktivít 

a pod.):  

0  0  0  0  0  0  

Jednodňové 

podujatia pre 

deti a mládež:  
68  0  68  2328  0  2328  

Medzinárodné 

aktivity:  
0  0  0  0  0  0  

Pobytové 

podujatie 

realizované v 

SR bez 

zahraničnej 

účasti:  

37  0  37  1145  0  1145  

Pobytové 

podujatie 

realizované v 

SR so 

zahraničnou 

účasťou:  

1  0  1  226  0  226  

Pobytové 

podujatie 

realizované v 

zahraničí:  

3  0  3  29  0  29  

Viacdňové 

podujatia pre 

deti a mládež:  
1  0  1  47  0  47  
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Vzdelávacie 

podujatie, pre 

členov 

žiadateľa:  

6  0  6  223  0  223  

Vzdelávacie 

podujatie pre 

dobrovoľníkov

:  

11  0  11  292  0  292  

Vzdelávacie 

podujatie pre 

vedúcich 

základných 

zložiek 

žiadateľa:  

9  0  9  170  0  170  

Spolu:  137  0  137  4538  0  4538  

  

Kategória podujatia:  

Medzinárodné:  5  0  5  224  0  224  

Národné:  6  0  6  522  0  522  

Regionálne:  126  0  126  3792  0  3792  

Spolu:  137  0  137  4538  0  4538  

 
 
C. VYBUDOVAŤ EXKLUZIVITU OZ ZLEPŠENÍM POVEDOMIA O AKTIVITÁCH A ČINNOSTI KPP  

 

 Okrem pravidelnej aktualizácie propagačných a PR nástrojov (letáky, web, reklamné 

predmety a i.) sme v tomto roku boli partnermi Týždňa dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, o čom bola 

vydaná aj oficiálna tlačová správa. V roku 2016 sme sa zapojili do projektu „(Ne)obyčajní ľudia“, v 

rámci ktorého boli audiovizuálne a textovo spracované 2 príbehy našich dlhodobých dobrovoľníkov, 

za účelom vzniku novej stránky a tvorby ďalších propagačných materiálov. Ďalej sme vytvorili vlastný 

youtube kanál, kde sú dostupné spracované videá z našich aktivít a akcií. Nadviazali sme novú 

spoluprácu s organizáciou ZIPCEM, v rámci tvorby mapy organizácií poskytujúcich neformálne 

vzdelávanie mladým. V rámci zisťovania potrieb členov, sme zistili že vedúci, ktorí absolvovali kurzy 

pred akreditáciou majú záujem o certifikáty s potvrdením s vyšším statusom, preto sme sa ako 

organizácia dostali do portálu D-zručnosti (online nástroj pre uznávanie kompetencií získaných 

dobrovoľníctvom). V roku 2016 sme v spolupráci so štúdiom Nádej vydali DVD s názvom „Príbehy 

písané životom“, kde propagujeme význam a prínos nášho oz KPP v živote detí a mladých ľudí. V roku 

2017 plánujeme dotvoriť profil regionálnych koordinátorov KPP, preškoliť a motivovať k prejdeniu 
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dobrovoľníkov v systéme D-zručnosti. Plánujeme aj rozbehnutie užšej spolupráce s vydavateľstvom 

Advent - Orion a OZ Štúdiom Nádej– materiály, knihy, DVD, CD. 

 

 

 

D. ZVÝŠIŤ KOMPETENCIE MLÁDEŽNÍCKYCH VEDÚCICH A PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU 

POTREBNÝCH PRE PRÁCU S DEŤMI A MLÁDEŽOU 

 

 V roku 2016 sme zrealizovali naplánované pravidelné školenia pre mládežníckych vedúcich a 

pracovníkov s mládežou. Ako nové sme podporili školenie pracovníčky s mládežou v Tréningu 

tréneriek manažmentu dobrovoľníkov, vytvorili sme obsah a spustili prihlasovanie na nový vzdelávací 

program vedúceho vedúcich, inštruktorský kurz Master Guide, ktorý prebehne v r.2017-2018. Taktiež 

sme pripravovali a realizovali medzinárodný vodcovský kurz 30+ (pre mládežníckych vedúcich a ľudí 

pracujúcich s deťmi a mládežou nad 30 rokov). Podporili sme účasť našich cca 5 mládežníckych 

vedúcich a pracovníkov s mládežou na školeniach organizovaných inými organizáciami. V spolupráci s 

vedúcou detskej kresťanskej školy sme realizovali víkendové školenie učiteľov detí za účasti 19 

učiteľov a tiež jesenný seminár za účasti 36 osôb a v spolupráci so slovenským psychológom a českou 

lektorkou. V roku 2017 plánuje spustiť akreditovaný Kurz vodcov a pravidelný monitoring na potreby 

realizácie školení.  

 

 

E. ZVÝŠIŤ KOMPETENCIE MLADÝCH VEDÚCICH V OBLASTI PRÍPRAVY A SPOLUORGANIZOVANIA 

MLÁDEŽNÍCKYCH AKTIVÍT 

 

 Úspešne sme akreditovali vzdelávací program a zrealizovali akreditované vzdelávanie: Kurz 

radcov – ako pracovať so skupinou detí, ktorým úspešne prešlo 27 mladých vedúcich a ďalších 6 

mladých ľudí (pod 15 rokov, bez akreditovaného certifikátu). Zrealizovali sme aj okrúhle debatné 

stoly s mladými vedúcimi, z čoho sme získali údaje potrebné pre nastavenie ďalších aktivít pre túto 

skupinu mladých ľudí. V roku 2017 plánujeme pokračovať v realizácii pravidelného celoslovenského 

špeciálu radcov a začať nové regionálne stretnutia radcov (na základe identifikovaných potrieb).  

 

F. VYCHOVAŤ MLADÉHO LÍDRA OTVORENÉHO PRE SPOLOČNOSŤ A PRIPRAVENÉHO REAGOVAŤ 

NA JEJ POTREBY A TO NA ÚROVNI KOMUNITY, MESTA 

 

 Úspešne sme ukončili projekt regionálne Áčka , ktorých spoluorganizátormi boli mladí vedúci. 

Na Áčkach v 3 regiónoch Slovenska spolupracovalo 18 mladých vedúcich spolu s mládežníckymi 

vedúcimi. Ostatné aktivity, ktoré vznikli a zrealizovali mladí vedúci prebehli podľa naplánovaných 

termínov.  

 

 

 

G. ZVÝŠIŤ POČET AKTIVÍT PRE VEREJNOSŤ A NEČLENOV OZ A ROZVÍJAŤ DOBROVOĽNÍCKE 

AKTIVITY ČLENOV KPP 
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Spustili sme novo spustené aktivity pre verejnosť ako napr. Deň Pathfinderov (návštevy 

Domova seniorov), zapojili sme sa do Týždňa dobrovoľníctva. Unikátmi v roku 2016 boli detské 

koncerty a divadlá (3 za rok) pre verejnosť, hudobné večery (napr. 2x v Považskej Bystrici). V rámci 

Dňa rodiny vznikol nový cyklomaratón „Na bicykloch v meste a okolí“ (je to už druhý typ 

cyklomaratónu, už niekoľko rokov fungujúci je „Na bicykloch okolo priehrady“). Taktiež bolo 

zrealizovaných niekoľko verejných akcií týkajúcich sa splavu riek na raftoch (Na raftoch okolo Strečna, 

Splav Dunajca pre deti rodičov a i.) 

V roku 2017 plánujeme podporovať, oceňovať a udržať či ďalej rozvinúť rôzne typy aktivít pre 

verejnosť. 

 

 

 

H. ZVÝŠIŤ POČET ZÁKLADNÝCH KOLEKTÍVOV, KTORÉ BUDÚ SPOLUPRACOVAŤ 

S MESTOM/SAMOSPRÁVOU, ŠKOLAMI/MLÁD. ORGANIZÁCIAMI ZA ÚČELOM POSILNENIA 

POSTAVENIA MLADÝCH ĽUDÍ V SPOLOČNOSTI 

 

 Uvedený strategický cieľ sa nám podarilo naplniť v roku 2015, preto sme sa v roku 2016 

zamerali najmä na podporu udržania spolupráce našich základných kolektívov so základnými školami 

branné cvičenia pre základné školy (Kežmarok, Stará Turá) , zrealizovali sme aj denný tábor pre deti z 

obce Svätý Anton. V Banskej Bystrici sme udržali spoluprácu s mestskými zariadeniami sociálnych 

služieb (nízkoprahové centrum Kotvička- tvorivé dielničky). 

 

 

 

I. ZVÝŠIŤ POČET ZAPOJENÝCH ČLENOV OZ DO FUNGOVANIA OZ KPP A ROZDELENIE ÚLOH  

 

 V rámci rokovania na sneme (najvyšší riadiaci orgán oz) v roku 2016 sme rozšírili počet členov 

riadiaceho výboru (o 2 členov), tiež sme odsúhlasili prepočet zástupcov za základný kolektív. 

prepočet bol navrhnutý tak, že na každých 15 členov v skupine pripadal jeden zástupca ako delegát a 

my sme počet upravili na každých 10 členov, tým sme zabezpečili väčšiu participáciu na rozhodovaní. 

úprava stanov oz KPP bola schválená a prijatá aj MV SR. V roku 2016 sme vytvorili podvýbor 

riadiaceho výboru pre učiteľov detských kresťanských škôl. V roku 2017 plánujeme prvé stretnutie a 

riadne fungovanie tohto podvýboru a tiež plánujeme dotvoriť profil člena riadiaceho výboru (kt. sme 

spomínali už vyššie) a aj pre ďalšie oddelenia (kresťanské školy, mládežnícky výbor). 

 
Štatistiky členov za rok 2016:  
  
 

Kategória:  Počet:  

Počet členov do 30 rokov veku vrátane:  564  

→ z toho vo veku do 15 rokov vrátane:  309  
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→ z toho vo veku 16 – 19 rokov vrátane:  111  

→ z toho vo veku 20 – 26 rokov vrátane:  98  

→ z toho vo veku 27 – 30 rokov vrátane:  46  

Počet členov nad 30 rokov:  189  

Počet dobrovoľníkov vo veku 16 – 17 rokov:  4  

Počet dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov vrátane:  87  

Spolu všetkých členov:  753  

 
Počet dobrovoľníkov je počítaný na základe označenia člena za dobrovoľníka v členskej základni.  

 
Počet členov do 30 rokov veku vrátane: 564 → z toho vo veku do 15 rokov vrátane: 309 → z toho vo 
veku 16 – 19 rokov vrátane: 111 → z toho vo veku 20 – 26 rokov vrátane: 98 → z toho vo veku 27 – 
30 rokov vrátane: 46  
Počet členov nad 30 rokov: 176 Počet dobrovoľníkov vo veku 16 – 17 rokov: 4  
Počet dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov vrátane: 87 Spolu všetkých členov: 753 
 
753 členov oproti 691 členov v r.2015 je nárast o 62 členov.  
 
 
J. ZVÝŠIŤ KVALITU MATERIÁLOV VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV OZ KPP 

 

 AJ v roku 2016 sa nám podarilo vytvoriť niekoľko pomocných materiálov a publikácií pre 

prácu s deťmi (napr. denníčky a samolepky). Našli sme prekladateľa na materiál práce s juniormi (0-5 

rokov) zo španielčiny. Máme vytvorený edičný plán pre každé oddelenie, podľa ktorého postupuje pri 

príprave týchto materiálov. V roku 2017 nás čaká dokončenie prekladu programu Junior a vydanie 

ďalších plánovaných materiálov a publikácií a multimediálnych aplikácií zameraných na pomoc pri 

práci s deťmi a mládežou.  

 

 

K. ZLEPŠIŤ VZÁJOMNÚ SPOLUPRÁCU A  KOMUNIKÁCIU MEDZI ZÁKLADNÝMI KOLEKTÍVMI 

 

 Na web stránke Klubu Pathfinder sme doplňovali sekciu prístupnú vedúcim na možnosť 

zdieľania informácií, materiálov a iných pomôcok pri práci s deťmi a mládežou. V príprave a 

organizácií regionálnych a oblastných aktivít/akcií sme zaznamenali zvýšenú spoluprácu medzi 

jednotlivými mládežníckymi vedúcimi a vedúci z oblastí (napr. oblastné stretnutie stred organizovali 

tento rok nielen vedúci z Banskej Bystrice, ale i z Bratislavy ai.).  

 

 

L. ZLEPŠIŤ KOORDINÁCIU PROJEKTOV A ZVÝŠIŤ ZAPOJENIE OZ KPP DO CENENÝCH PROJEKTOV 
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 Propagovali sme možnosti zapojenia sa do výziev a projektov podporujúcich prácu s deťmi a 

mládežou. Bola poskytnutá jedna odborná konzultácia pri písaní projektu s komunitným charakterom 

v nadácii Zdravé mesto. Opäť bol vypracovaný a podaný projekt Erazmus+ v spolupráci s českým 

klubom pathfinder (zameraný na tvorbu tréningu lídrov). Tento projekt bol úspešne schválený. 

 

 

 

M. ZVIDITEĽNIŤ A ZEFEKTÍVNIŤ MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU  

 

 V spolupráci s českým Klubom pathfinder sme sa podieľali na príprave a realizácii 

medzinárodného školenia kurzu vodcov 30+. Rozbehli sme prípravu kurzu lídrov Master Guide a 

udržali sme rozbehnutú spoluprácu na príprave letného tábora v ČR. Sekcia mládeže 

spoluorganizovala dve medzinárodné akcie: 

1. YFJ – letný medzinárodný dobrovoľnícky program pre mládež zameraný na rozvoj sociálnych, 

komunikačných a vzťahových zručností. Konal sa v ČR a zo Slovenska sa ho zúčastnilo 55 účastníkov. 

2. medzinárodný kongres pre mladých ľudí na Slovensku (Podskalie) s témou „Je to na ...“. Z tejto 

akcie vznikla samostatná web stránka na FB, množstvo videí (piesne, prednášky, aktivity, workshopy), 

ktoré sú prístupné aj verejnosti. Akcie sa zúčastnilo 280 mladých ľudí. 

Na prípravách a realizácií školení pre učiteľky detskej školy sme spolupracovali s českou lektorkou, 

ktorá je vedúcou komunitného centra. 

V roku 2017 nás čaká spolupráca s rumunským Klubom Pathfinder, stretnutie slovenských a 

českých učiteľov DKŠ s rumunskými vedúcimi DKŠ a pokračovanie na príprave a organizácií aktivít s 

Pathfinder ČR.  

 

N. PODPORA PARTICIPÁCIE MLADÝCH ĽUDÍ  

 

 Využili sme možnosť spolupráce na rôznych projektoch zameraných na zber názorov a 

postrehov mladých ľudí, prezentáciu dobrých príkladov praxe prostredníctvom prezentácie mladých 

vedúcich a mládežníckych vedúcich na verejných fórach a konferenciách. V rámci spolupráce s 

Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií sme v apríli tohto roku spolupracovali na 

medzinárodnej konferencii „Koordinátor dobrovoľníkov, ako profesia- ideál či realita?,“ kde sme mali 

možnosť zapojiť 1 mládežníckeho vedúceho (dobrovoľníka) do pozvanej prednášky, prezentujúcej 

príklad dobrej praxe a diskusie s predstaviteľmi z rôznych sektorov o pozícii koordinátorov. 

Organizácia ZIPCEM v rámci svojho projektu vytvorila možnosť diskusie zástupcov mimovládnych 

organizácií realizujúcich neformálne vzdelávanie, kde sme mali 1 zástupkyňu z oz KPP. V spolupráci s 

Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici sme sa zapojili do fokusovej skupiny na tému 

novovynárajúce sa potreby detí a mládeže, ako účastníci tejto skupiny (4 pathfinderi vo veku od 14 

do 16 rokov) a 1 pracovníčka s mládežou sa stala partnerkou v rámci projektu v roli výskumníčky a 

facilitátorky fokusovej skupiny. S bratislavským dobrovoľníckym centrom sme spolupracovali a 

participovali na výskume „Zaži talent“ a v marci jedna z našich dlhodobých dobrovoľníčok natočila 

video spot o prínose dobrovoľníctva. V roku 2016 sme v rámci spolupráce s Klubom Pathfinder Česká 

republika dokončili prípravu video relácie pre deti a mládež. V desiatich dieloch sú pripravené 

zaujímavé témy súvisiace environmentálnou výchovou, participáciou, dobrovoľníctvom, talentom a i. 

Hlavnými redaktormi a moderátormi relácie sú 3 mladí dobrovoľníci (pathfinderi). V roku 2016 bolo 
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odvysielaných 5 častí, ktoré sme prostredníctvom youtube kanálu i naďalej sprístupňovali. Každá časť 

má v priemere od 80 do 150 vzhliadnutí. V roku 2017 budú odvysielané a spropagované ďalšie časti.  

 

O. ROZVOJ DOBROVOĽNÍCKYCH PRÍLEŽITOSTÍ A PROGRAMOV  

 

 V roku 2016 sme vytvorili obsah, formuláre, propagačné materiály pre interný grantový 

systém, zameraný na podporu dobrovoľníckych aktivít v prospech komunity a pomoci ľuďom v okolí 

miesta pôsobenia našich základných kolektívov. V roku 2017 plánujeme zintenzívniť propagáciu tohto 

grantu, aby sa nám podarilo dosiahnuť nami stanovený cieľ zapojenia našich členov/iek, mladých 

vedúcich a mládežníckych vedúcich v aktivitách pre pomoc deťom a mládeži mimo našej organizácie. 

V roku 2016 sme vytvorili spoluprácu s Komunitnou nadáciou Zdravé mesto v Banskej Bystrici. 

Zapojili sme sa do projektu dobrovoľníckeho darcovstva. Spolu s 5 členmi/kami oz KPP sme, ako 

dobrovoľníci pomáhali vytypovať deti zo znevýhodneného prostredia, ktoré radi čítajú knihy. A 

pomohli sme propagovať dobrovoľnú kampaň zakúpenia kníh pre tieto deti v kníhkupectve 

ARTFÓRUM. Tento typ spolupráce priniesol do nášho oz KPP, nový typ dobrovoľníctva mladých ľudí, 

pretože nebol zameraný na prípravu programu v rámci voľného času. Na základe dobrých výsledkov 

spolupráce sme sa rozhodli na tejto aktivite spolupracovať aj budúci rok. 

Spolu s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici sme mali možnosť zapojiť sa do verejnej diskusie o 

dobrovoľníctve, ktorá bola pre verejnosť mesta zrealizovaná v obchodnom centre ESC. Na tejto 

diskusii sa zúčastnilo 12 dobrovoľníkov (v rozmedzí 7- 28 rokov), hovorili o prínosoch dobrovoľníctva. 

Na tejto diskusii sme zistili, že téma dobrovoľníctva v oz KPP je pre mladých ľudí zaujímavá. 

Spolupracujeme s medzinárodnou humanitárnou organizáciou ADRA na úprave interaktívnych 

programov pre deti zameraných na témy z Národnej stratégie globálneho rozvojového vzdelávania 

pre použitie v oz KPP a DKŠ. 

 

 

P. ROZVOJ V OBLASTI ZDRAVIA A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU  

 

 V roku 2016 sme v rámci spolupráce s inými organizáciami mali možnosť sprostredkovať 

niekoľko vzdelávacích aktivít pre členov/nky oz KPP, ako aj verejnosť. S Klubom Pathfinder v Českej 

republike, v sme mali možnosť sprístupniť on-line odborný seminár na tému „Rodičia a sociálne 

siete,“ téma bola zameraná aj na prevenciu psychických dopadov v oblasti zdravia detí a mládeže s 

odborníkmi zo „Střediska medialní výchovy“ v Prahe. V rámci spolupráce s oz Život a zdravie sme 

opäť spolupracovali na vzdelávacej a osvetovej aktivite Dni zdravia, kde naši členovia/ky pomáhali aj 

ako dobrovoľníci v info stánkoch pre verejnosť. V Púchove sa zapojili 2 dobrovoľníci, v Považskej 

Bystrici 6 dobrovoľníkov.  

 V spolupráci s oz „Život a zdravie“ sa nám podarilo zrealizovať tábor zameraný na 

upevňovanie zásad zdravého životného štýlu. Tábor bol propagovaný pre verejnosť (nie pre členov/ky 

oz KPP). Naše oz sa zapojilo do spolupráce formou spolupráce mládežníckych vedúcich na programe a 

finančnou dotáciou tábora. Na letnom tábore sa zúčastnilo 46 detí (z rôznych miest Slovenska) a 10 

mládežníckych vedúcich. V rámci hodnotení sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce medzi 

občianskymi združeniami aj do budúcnosti v rámci tejto aktivity. 
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 Aj v roku 2016 sme podporili rozbehnuté športové podujatia, ako napríklad Volejbalový 

turnaj Tofu Cup 2016 (kde sa zúčastnilo 87 účastníkov), Futbalový turnaj ( zúčastnilo 6 tímov) a 

Floorbalový turnaj (zúčastnilo sa 12 tímov). Každé podujatie malo, okrem športovej časti aj 

programovú časť, v rámci ktorej sa zameralo na rôzne témy prepájajúce šport a zdravie. 

 

5. Hlavné aktivity oddielov KPP 

 

A. Výchova a vzdelávanie vodcov, radcov a učiteľov detí  

 

SNEM KPP, sa konal 15.-17.1.2016. Je to najvyššie pracovné zhromaždenie delegátov sa po 2 rokoch 

stretlo, aby hodnotilo, volilo a plánovalo. Účastníkom boli predložené správy za jednotlivé sekcie, 

správa o hospodárení, účtovnej uzávierky i revíznej komisie. Správy boli prijaté. Predsedom KPP bola 

predstavená koncepcia na 2 roky: program Áčko dostať na regióny; Masterguide – inštr. kurz – 

vypracovať plán a rozbehnúť ho v roku 2016; Biblický pátrač – bibl. štúdium a súťaž pre deti a dorast 

– nový program v roku 2016; Oceňovanie Srdce Pathfindera; Rozbehnutie užšej spolupráce s 

vydavateľstvom Advent - Orion a  Štúdiom Nádej – na vydávanie produktov pre naše potreby. Janka 

Šolcová predstavila program „Podpora“ z Iuventy a ako sa dotýka oddielov, či skupín. Ďalej 

predstavila našu snahu akreditovať aj kurz radcov. Nasledovali voľby štatutárnych zástupcov, 

zástupcov oblastí do výboru KPP a voľba revíznej komisie. Potom bol predstavený ročný plán činnosti 

KPP, rozpočet, interná smernica, registrácia a poplatok. Dôležitým bodom bola zmena stanov zo KPP 

s diskusiou a odsúhlasením. Na zisťovanie stavu v oz vypĺňali delegáti anketu a jednali o možnostiach 

letného celoslovenského camporee.  

KURZ, TÁBOR A ŠPECIÁL RADCOV – v tomto roku sme prvýkrát organizovali akreditovaný kurz pre 

prípravu mladých vedúcich – radcov v našich oddieloch v snahe skvalitniť vzdelávanie a poskytnúť 

našim dobrovoľníkom štátom uznané vzdelávanie. Úspešne ho absolvovalo 27 mladých vedúcich a 

ďalších 6 mladých ľudí (pod 15 rokov, bez akreditovaného certifikátu kvôli nízkemu veku). Zrealizovali 

sme aj diskusiu s mladými vedúcimi, z čoho sme získali údaje potrebné pre nastavenie ďalších aktivít 

pre túto skupinu mladých ľudí. 

VODCOVSKÝ KURZ 30+ je kurz pre vekovo starších záujemcov o vedenie detí v KPP. Má 3 stupne 

a bol pripravovaný a realizovaný v spolupráci s českým KP. Prihlásilo sa 25 účastníkov  kurz dokončilo 

18 so splnením všetkých podmienok a certifikátom. Súčasťou bolo aj vypracovanie táborovej 

etapovej hry a sľub vodcu.  

ÁČKA pokračovali na troch oblastiach vo svojom tempe a programoch a tomto roku ukončili svoj 

plánovaný program. Mali za úlohu pomôcť mladým ľuďom v osobnom zrení a v daných oblastiach 

motivovať k zapojeniu do pomoci podľa svojich schopností a možností. Budúcnosť má na 

zodpovednosť riešiť sekcia mládeže.  

REGIONÁLNE STRETNUTIA VODCOV – uskutočnilo sa jedno v BB, kde sa zaoberali najmä situáciou 

v jednotlivých oddieloch a vzájomnou pomocou pri príprave spoločných akcií.   
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VÍKENDOVÉ ŠKOLENIE UČITEĽOV DKŠ sa konalo 1.-3. apríla 2016 v Tatranskej Štrbe za účasti 19 

učiteľov detí. Cieľom školenia je naučiť učiteľov detí v Detských školách vytvárať a realizovať detské 

bohoslužby, inšpirovať ich novými nápadmi a materiálmi, a tiež vzájomné zdieľanie a motivácia 

učiteľov. Cieľom školenia je tiež oboznámenie učiteľov s psychickým vývojom dieťaťa a jeho 

potrebami, a oboznámenie s vhodným riešením krízových alebo problémových situácií so 

psychologického hľadiska.  

20.VÝROČIE oficiálneho založenia KPP v SR. Toto výročie bolo miestom stretnutia, vnímania rozvoja 

KPP na Slovensku počas uplynulého obdobia a oslavy pre vodcov i aktívnych radcov. Konal sa v Lipt. 

Jáne a zúčastnilo sa ho 102 účastníkov.  

VÝBORY KPP, 2 výbory v roku boli zamerané na posilnenie vzťahov a zvládnutie plánovanej práce 

podľa strategického plánu v KPP. Riešili sa rôzne záležitosti a zápis s potrebnými informáciami bol 

vždy rozoslaný e-mailom vodcom pre informovanosť a začlenenie do spolupráce.  

OLD PATHFINDER, tohtoročné stretnutie zaslúžilých vodcov zo Slovenska i Čiech sa konalo 30.9.-

2.10.2016 na Morave. Prezentovali sme svoje zapojenie v rôznych aktivitách KPP a diskutovali nad 

možnosťami do budúcnosti. Pobyt v prírode, aj spoločná exkurzia nám pomodli utužiť priateľstvá.  

SEMINÁR PRE UČITEĽOV DKŠ, Banská Bystrica 19.11.2016. Na celoslovenský seminár prišlo 37 

učiteliek s ktorými sme hovorili o tom, ako pracovať s deťmi v dnešnej dobe. Hlavným cieľom 

seminára bolo zoznámiť účastníkov s typmi detskej skupiny, osobnostnými rysmi, charakterovými 

vlastnosťami a deťmi so špecifickými poruchami formou prezentácií, praktickými tipmi a aktivitami a 

besedou. Hovorili sme aj možnosti vzniku pracovnej skupiny výboru učiteľov, naučili sa novú pieseň, 

mali možnosť vziať si nové samolepky pre deti k učebniciam rady Grace link,  podporili sme ich 

vytlačením materiálov pre učiteľov a dostali nové knihy pre prácu s deťmi.  

 

B. Práca s deťmi 

BIBLICKÝ PÁTRAČ, realizovaný  22.5.2016, je nová súťaž pre deti v zlepšovaní biblických vedomostí. 

Na celoslovenskom kole počas testu prebiehala beseda s rodičmi a učiteľmi detí o náročnosti a 

priebehu prípravy na súťaž z ich pohľadu aj z dojmov detí.  Súčasťou besedy bola aj diskusia o 

návrhoch rodičov a učiteľov do ďalšieho ročníka súťaže. Pre súťažiacich, ktorí odovzdali test, boli 

pripravené hry. Prebehlo aj ocenenie Ryha – ocenené boli dve učiteľky za ich pravidelnú a dlhoročnú 

dobrovoľnícku činnosť v detskej škole. Súčasťou vyhlásenia výsledkov súťaže bolo odovzdanie 

diplomu a vecnej knihy od vydavateľstva Advent-Orion pre všetkých súťažiacich a odovzdanie 

víťazných odznakov súťažiacim, ktorí dosiahli minimálne 70%-tnú úspešnosť v teste. Podujatia sa 

zúčastnilo 125 osôb, z toho 88 súťažiacich detí.  

OSP východ,  3.-5.6.2017 sa konalo na tradičnom mieste Dubník s témou „Reklama na život“. Hlavnou 

náplňou bolo rozvíjanie stretnutie detí a ich motivácia k správnym životným rozhodnutiam. Okrem 

toho zažili aj rozvoj zálesáckych zručností a bivak v prírode. V nedeľu sa hrala hra kinball. Zúčastnilo 

sa ho 93 účastníkov.  

OSP stred, 3.-5.6.2016, Pacov, 109 účastníkov. Víkendové stretnutie detí z oddielov stredného 

a západného Slovenska. Cieľom bolo, aby sa deti zlepšili vo svojich táborníckych zručnostiach 
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a motivovanie detí k používaniu KPZ – krabičky poslednej záchrany, alebo Knihy pre život. Prebehlo 

slávnostné oceňovanie „Srdce Pathfindera“.  

MÚZIČKA, 6.-7. Februára 2016, Kežmarok. Tohtoročný východoslovenský regionálny festival detskej 

tvorby v oblasti spevu, hudby, kreslenia, scénok mal tému „Správne vidíme iba srdcom“ bola založená 

na motíve a myšlienkach príbehu „Malý Princ“ od autora Antoine St. Exupéryho. Zúčastnilo sa ho 171 

účastníkov. V nedeľu sa konala prechádzka na výstavu ľadových sôch na Hrebienok. 

MÚZIČKA v Lučenci 23.apríla 2016 mala názov „Čoho sa bojíš“ a pomáhala deťom riešiť ich strach. 

Zúčastnilo sa jej 142 účastníkov zo stredného a západného Slovenska. 

CAMPOREE, 15.-24.7.2016.  Celoslovenský letný tábor oddielov s indiánskou tematikou umožnil 

deťom zažiť pobyt v prírode v stanoch a te-pee. Mohli sa stretnúť deti zo všetkých oddielov KPP, 

spoznať, spriateliť  s novými kamarátmi a pritom zažiť jedinečný kontakt s prírodou, oslobodený od 

mobilnej techniky a to všetko v zaujímavej indiánskej forme, kde sa mali naučiť dve z rôznych 

zručností  a stať sa v nich odborníkmi.  

 

C. Práca s mládežou  

KPM – konferencia pre pracovníkov s mládežou, organizovaná OZ Kompas sa konala 7.-10.4.2016 v 

Žiline. Od nás sa tejto česko-slovenskej konferencie zúčastnilo 34 účastníkov.  

MTM, 19.3.2016 sa v Martine konal záver intenzívneho stretávania počas týždňa pre mladých ľudí, 

ktorí sa stretávali, diskutovali a modlili sa v snahe o osobnú duchovnú obnovu a zapojenie k zlepšeniu 

života tam, kde žijú. Zúčastnilo sa ho 120 účastníkov.  

YFJ – letný medzinárodný dobrovoľnícky program pre mládež zameraný na rozvoj sociálnych, 

komunikačných a vzťahových zručností vo vzťahu k Bohu a k ľuďom. Konal sa v ČR (Uherské Hradiště) 

a zo Slovenska sa ho zúčastnilo 55 účastníkov.  

Kongres mládeže, 14.-21.8.2016 - medzinárodný kongres pre mladých ľudí na Slovensku (Podskalie) s 

témou „Je to na ...“. Z tejto akcie vznikla samostatná web stránka na FB, množstvo videí (piesne, 

prednášky, aktivity, workshopy), ktoré sú prístupné aj verejnosti. Akcie sa zúčastnilo 280 mladých 

ľudí. 

Východná Vysoká – 9.-11.9.2016 je víkendová akcia zameraná rozvoj duchovnej, aj fyzickej aktivity. 

Konala sa tento rok v Kežmarku za účasti 180 mladých ľudí.  

 

6. Vízia na r.2017 
   

 Hlavnou víziou roka 2017 je zameranie na posilnenie skupiny a schopností vodcov oddielov 

a to zorganizovaním akreditovaného trojstupňového kurzu pre nových vodcov a konečne zrealizovať 

plánovaný inštruktorský kurz pre vodcov Master Guide. V r. 2017 prebehnú jeho prvé 2 stupne 

(predĺžené víkendy) a v r. 2018 ďalšie dva. Cez letné prázdniny pripravujeme pravidelné česko-

slovenské camporee, ktoré sa uskutočňuje v 4 ročnom cykle a tentoraz na Morave.   
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 Pre mladšiu dospievajúcu mládež chystáme tri víkendové stretnutia, tzv. Zetko a pre staršiu 

mládež dva víkendové vzdelávania v oblasti leadershipu. V lete plánujme účasť na európskom 

kongrese mládeže vo Valencii.  

 

 Pre učiteľov detí chystáme medzinárodné stretnutie učiteľov za účastí lektorov z Rumunska, 

ktorých práca nás zaujala.   

 

 Našou víziou je pokračovať v začínajúcej spolupráci so Štúdiom Nádej, kde spolu chystáme 

vydať DVD Mimiškôlka 2. – vydanie v slovenčine, ktoré sme nestihli vydať v r.2016; nadabovať DVD 

Jesus, Bible story for Kids, a nakoniec Primary videá zo série Grace link, dabing SK. Veríme, že sa to 

podarí a bude to povzbudením a obohatením pre ďalšiu prácu s deťmi v KPP.  

 

 

7. Záver 

 
Rok 2016 prebiehal v realizovaní zabehnutých doterajších pravidelných aktivít a podarilo sa 

nám zrealizovať a celoslovenský letný stanový tábor v prírode. Zážitok detí z indiánskeho prevedenia 

a pobytu v prírode bol jedinečný.  Ceníme si aj realizáciu nového akreditovaného kurzu pre radcov 

a záujem mladých vedúcich o tento kurz. Výnimočná bola oslava 20.výročia založenia KPP na 

Slovensku.  

V rámci česko-slovenskej spolupráce sme realizovali 3 stupňový kurz pre starších záujemcov 

o vedenie detí, ktorí už majú nad 30 rokov. Lektorsky nám pomáhali z ČR aj pri školeniach učiteľov  

detí.  

Neporadilo sa nám v tomto roku rozbehnúť plánovaný lektorský kurz Master Guide kvôli 

neschváleniu prvého grantu v program Erazmus + v ČR. V ďalšom podaní sme však boli úspešní 

a v budúcom roku (a v ďalšom roku 2018) tento kurz konečne zrealizujeme.  

Uplynulý rok priniesol veľa hodnotných aktivít, programov, a zážitkov vo formovaní detí 

a mladých ľudí, ich vodcov, radcov, či učiteľov. Ďakujem každému jednému z nich za ich snahu, 

obetavosť a ďakujem Pánu Bohu za Jeho vedenie a pomoc, ktorú nám pri tejto službe dáva. Ďakujem 

aj vedeniu, Slov. združenia CASD, MŠVVaŠ SR i sponzorom za ideovú a finančnú podporu našej práce. 

 

Jozef Plachý, predseda oz KPP 

Liptovský Mikuláš, 15. december 2017.  

 


